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I. SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI KONCEPCJI PRACY                      

I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  

NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

 
PRIORYTET 1: SPRAWNE ZARZĄDZANIE - PODSTAWĄ ROZWOJU SZKOŁY 

 

ZADANIE 1: Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego do wprowadzania               

                        zmian w funkcjonowaniu szkoły.     

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego.  do 8 września 2022 

 

• dyrektor  

 

2. 
Opracowanie wniosków ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego w roku szkolnym 2022/23. 

styczeń 2022 

czerwiec 2023 
• dyrektor 

3. 
Doskonalenie kolejnych elementów Oceniania 

Kształtującego. 
rok szkolny 2022/23 • dyrektor 

 

ZADANIE 2: Promocja Szkoły Podstawowej nr 1 w środowisku lokalnym. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 
Organizacja Święta Szkoły: „Dzień Patrona Szkoły - 

Dniem Rodzinnego Kolędowania” 
styczeń 2023 

• dyrektor 

• wicedyrektor 

2. Organizacja Targów Edukacyjnych w szkole. marzec 2023 

• dyrektor 

• wychowawca klasy 

VIII  

3. 
Promocja szkoły w prasie oraz w Internecie na 

stronie: www.sp1.tokarnia.edu.pl 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

•  rzecznik prasowy  

• administrator szkolnej 

strony internetowej 

4. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych.  rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

5. 
Organizacja dni otwartych dla rodziców uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1. 

raz w miesiącu 

zgodnie                                

z harmonogramem 

• dyrektor 

• nauczyciele 

6. 
Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

szkolnych, gminnych i narodowych.  
rok szkolny 2022/23 

• opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

7. 
Udział uczniów w uroczystościach i akcjach 

lokalnych. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• nauczyciele 

8. 
Praca wolontariatu i CARITAS na rzecz środowiska 

lokalnego. 
rok szkolny 2022/23 

• opiekun wolontariatu 

• opiekun CARITAS  

• p. Małgorzata Majerek 

• p. Anna Pasiowiec 

9. 

Współpraca szkoły z jednostkami samorządu 

terytorialnego, instytucjami, organizacjami 

pozarządowymi, grupami nieformalnymi, parafią, 

jednostkami OSP, orkiestrami, zespołami 

regionalnymi, zespołami wokalnymi, drużynami 

sportowymi. 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 
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PRIORYTET 2: WZBOGACANIE BAZY SZKOŁY NA RZECZ PODWYŻSZENIA    

                             JAKOŚCI PROCESU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 

 

ZADANIE 1:  Uzupełnianie wyposażenia klasopracowni i biblioteki w komputery,                              

              środki audiowizualne i dydaktyczne, lektury, uzupełnianie sprzętu sportowego. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. Zakup sprzętu sportowego z pozyskanych funduszy. rok szkolny 2022/23 

• dyrektor  

• prezes UKS „Sokół” 

• prezes UKS 

„Jedynka” 

2. 

 

Zakup pomocy dydaktycznych, pozycji książkowych 

do biblioteki. 
rok szkolny 2022/23 • dyrektor  

 

ZADANIE 2: Pozyskanie dodatkowych funduszy na działalność szkoły poprzez     

                        poszukiwanie sponsorów oraz udział w programach finansowanych z funduszy    

                        strukturalnych UE. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Aplikowanie wniosków o dofinansowanie projektów 

ogłaszanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego i organizacje pozarządowe. 

rok szkolny 2022/23 

• prezes UKS „Sokół” 

• prezes UKS 

,,Jedynka” 

• dyrektor 

2. 

Szukanie możliwości oraz aplikowanie wniosków na 

dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych, zakupienie 

środków dydaktycznych dla szkoły (projekty 

Aktywna tablica,  Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa) oraz dofinansowania wycieczek 

(„Poznaj Polskę”). 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• wicedyrektor 

 

 

PRIORYTET 3: PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA 

 

ZADANIE 1:  Dokształcanie i doskonalenie kadry zgodnie z potrzebami szkoły.  

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Szkolenia w ramach zespołu humanistycznego, 

matematyczno – przyrodniczego, języków obcych, 

edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczego. 

rok szkolny 2022/23 
• przewodniczący 

zespołów   

2. Szkolenia Rady Pedagogicznej. rok szkolny 2022/23 
• liderzy WDN 

• dyrektor 

3. 
Obserwacja zajęć otwartych – wymiana 

doświadczeń. 
rok szkolny 2022/23 • liderzy WDN 

4. 
Konferencje, seminaria, warsztaty metodyczne 

organizowane przez wydawnictwa. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

5. 
Kursy, seminaria, warsztaty organizowane przez 

MCDN i inne instytucje doskonalenia nauczycieli. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

6. Studia podyplomowe. rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 
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ZADANIE 2:  Poznawanie i stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych metod                          

i form pracy. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

 

Doskonalenie nauczycieli w zakresie nowoczesnych 

metod, form i technik nauczania, 

 

rok szkolny 2022/23 

• przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

• liderzy WDN 

• dyrektor 

2. 
Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy na 

zajęciach edukacyjnych. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

3. 
Wykorzystywanie tablic multimedialnych na 

zajęciach edukacyjnych. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

4. 
Wykorzystywanie Internetu, aplikacji, multibooków  

i ćwiczeń interaktywnych na zajęciach edukacyjnych. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

5. 
Kształcenie w oparciu o opracowane programy 

autorskie do zajęć edukacyjnych. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

 

ZADANIE 3:  Wypracowanie efektywnych metod pracy z uczniem zdolnym. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 
Doskonalenie metod i form pracy z uczniem 

zdolnym. 
rok szkolny 2022/23 

• przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

• liderzy WDN 

2. 
Stosowanie indywidualizacji nauczania na 

wszystkich zajęciach edukacyjnych. 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

3. 
Przekazywanie uczniom i nauczycielom oferty 

o konkursach, turniejach, zawodach sportowych. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• sekretarz szkoły 

4. 
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych 

konkursów i zawodów sportowych.  
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

5. 
Zorganizowanie uczniom wyjazdów w celu udziału                   

w pozaszkolnych etapach zawodów sportowych.  
rok szkolny 2022/23 

• nauczyciele WF 

 

• nauczyciel biologii 

 

6. 

Nagradzanie wysokich osiągniecia uczniów 

(dyplomy, nagrody książkowe, stypendia naukowe  

i sportowe).  

czerwiec 2023 r. 
• dyrektor 

• zarząd Rady 

Rodziców 

7. 
Nagradzanie nauczycieli za efektywne przygotowanie 

uczniów do konkursów i zawodów sportowych. 
rok szkolny 2022/23 • dyrektor 

 

 

ZADANIE 4:  Dążenie do osiągania jak najlepszych wyników egzaminu ósmoklasisty.  

 
Lp. 

 

DZIAŁANIA 

 

 

TERMIN 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Analiza opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie 

psychologiczno – pedagogiczne i ustalenie uczniom 

odpowiednich metody i form pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej. 

wrzesień 2022 r. 

• wychowawcy jako 

przewodniczący                       

zespołów 

oddziałowych 

2. 

Zorganizowanie dla uczniów mających trudności                     

w nauce zajęć pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia 

rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, 

zajęcia wspomagające.   

rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• wychowawcy 

• nauczyciele 



Plan pracy szkoły – rok szkolny 2022/2023 

                          Szkoła Podstawowa Nr1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni  
 

 

5 

 

3. 

Ćwiczenia w rozwiązywaniu różnych typów zadań 

egzaminacyjnych na bieżąco w czasie zajęć 

edukacyjnych oraz stosowanie ich podczas 

sprawdzianów. 

rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

4. 
Korzystanie z wniosków i rekomendacji z analizy 

egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku do 

bieżącej pracy z uczniami. 

rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

5. 

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty, 

analiza wyników w ramach zespołów 

przedmiotowych, opracowanie wniosków i 

rekomendacji, wdrożenie działań wynikających                  

z badania. 

wrzesień 2022 r. 

• dyrektor 

• przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

6. 

Zapoznanie uczniów i rodziców klas ósmych                       

z wymaganiami obowiązującymi na egzaminie 

ósmoklasisty oraz trybem i procedurami                                 

przeprowadzania egzaminu. 

wrzesień 2022 r. 

styczeń 2023 r. 
• wychowawca  

7. 

Przygotowywanie uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty w oparciu o działania zaplanowane w 

programie wychowawczym i profilaktycznym 

(radzenie sobie ze stresem).  

rok szkolny 2022/23 • wychowawcy 

8. 
Dzielenie się doświadczeniami egzaminatorów OKE 

z innymi nauczycielami dotyczącymi oceniania 

arkusza egzaminacyjnego. 

rok szkolny 2022/23 
• przewodniczący 

zespołów 

przedmiotowych 

 

ZADANIE 5:  Podejmowanie działań na rzecz poszerzenia oferty szkoły dotyczącej ilości                                   

i różnorodności zajęć sportowych, pozalekcyjnych oraz dostępu uczniów do masowej  

kultury i sztuki.      

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

1. Działalność Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Sokół” oraz Uczniowskiego 

Klubu Sportowego ,,Jedynka”. 

Zorganizowanie gminnych zawodów 

sportowych. 

2. Udział w zawodach organizowanych przez 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 

Myślenicach. 

3. Prowadzenie dla uczniów zajęć w ramach 

programu „Lekkoatletyka dla każdego”                 

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych      

5. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej. 

6. Zorganizowanie Gminnej Olimpiady 

Sportowej dla klas I-III 

7. Zorganizowanie Dnia Sportu w formie: 

• gier i zabaw sportowych, 

• międzyklasowego turnieju piłki siatkowej, 

• międzyklasowego turnieju piłki nożnej. 

rok szkolny 2022/23 

 

• prezesi UKS-ów 

• nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

• nauczyciele WF 

• p. Małgorzata Majerek 

• nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  

• wychowawcy  

kl. V-VIII  

• nauczyciele uczący 

WF w kl. V-VIII 

2. 

Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących 

bezpieczeństwa w ramach programu  „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” dla uczniów klasy 

pierwszej. 

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski 

program o tematyce ekologicznej. 

 

rok szkolny 2022/23 

 

• p J. Kiełtyka 

• p. A. Paździor 

3. 
Realizacja programu profilaktycznego  „Archipelag 

skarbów” dla klas VIII 

rok szkolny 2022/23 

 
• p. M. Papież 

4. 
Realizacja programów wojewódzkich:  

- Podstępne WZW  

rok szkolny 2022/23 

 
• p. A. Sum 
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- Znamię! Znam je? (profilaktyka czerniaka) 

Realizacja programu krajowego: 

- Profilaktyka AIDS/HIV 

5. 
Realizacja programu „Wybierz życie. – Pierwszy 

krok.” 

rok szkolny 2022/23 

 
• p. A. Pasiowiec 

6. 
Zorganizowanie wyjazdów dla uczniów do kina, 

muzeum i teatru. 
rok szkolny 2022/23  • wychowawcy, 

nauczyciele 

7. Prowadzenie koła plastycznego dla klasy II i III rok szkolny 2022/23  • p. R. Gaździcka  

8. 
Prowadzenie koła informatycznego dla klasy III                          

i robotyki w klasach VII  

 rok szkolny 2022/23 

 
• p. Monika Sobala 

9. 
Prowadzenie koła języka polskiego, angielskiego         

i matematyki dla klas VIII 

rok szkolny 2022/23 

 

• p. Agata Sępiak 

• p. E. Krupa 

• p. I. Hobot 

• p. E. Kawończyk 

10. Realizowanie projektu unijnego „Ferie z ekonomią” 

I tydzień ferii 

zimowych i II okres 

roku szkolnego 

2022/23 

• p. Anna Pasiowiec 

 

 

PRIORYTET 4: 

WZMOCNIENIE JEDNOLITEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO 

 

ZADANIE 1:  Wielopłaszczyznowe kształcenie osobowości ucznia w oparciu  

                        o najwyższe wartości chrześcijańskie i postać patrona szkoły. 

 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Kształtowanie postaw, wychowania do wartości w 

ramach realizacji Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 

rok szkolny 2022/23 
• nauczyciele 

• wychowawcy klas 

• pedagog 

2. Kultywowanie tradycji szkoły, środowiska i narodu. rok szkolny 2022/23 
• nauczyciele 

• wychowawcy klas 

3. 

Poznawanie życia i działalności Patrona Szkoły oraz 

wdrażanie do naśladowania Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego.  

 

styczeń 2023 r. 

• dyrektor 

•  nauczyciele 

• rodzice  

• katecheci 

• dyrektor 

4. 
Udział pocztu sztandarowego i przedstawicieli SU          

w zlocie szkół prymasowskich na Jasnej Górze. 

w ogłoszonym 

terminie 

• dyrektor 

• opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

5. 
Udział uczniów we Mszy św. z okazji rozpoczęcia 

roku szkolnego oraz Święta Szkoły. 

wrzesień 2022 r. 

styczeń 2023 r. 
• wychowawcy klas 

6. Ślubowanie klas I. rok szkolny 2022/23 
• wychowawca klasy I 

• opiekunowie SU 

7. 
Organizowanie wycieczek i wyjazdów edukacyjnych 

w celu poznania Małej i Dużej Ojczyzny.  
rok szkolny 2022/23 

• wychowawcy klas 

• opiekunowie SU 

8. 

Organizacja wycieczki dla uczniów klas VIII do 

Oświęcimia (po uzgodnieniu z rodzicami na 

wrześniowym zebraniu)  

rok szkolny 2022/23 

 
• wychowawcy klas 

VIII 

9. Udział w X Rajdzie szlakiem Żołnierzy Wyklętych rok szkolny 2022/23 • p. R. Durek 

10. 
Organizacja pielgrzymki uczniów klas III do 

Zakopanego, Ludźmierza i Bachledówki. 
rok szkolny 2022/23 

• katecheta 

• wychowawcy 

11. Ceremoniał przekazania sztandaru klasom VII oraz czerwiec 2023 • opiekunowie pocztu 
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ślubowania pocztu sztandarowego. sztandarowego 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2:  Przestrzeganie oraz wzmacnianie wagi Statutu i regulaminów obowiązujących                      

                         w szkole.  

 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat 

praw i obowiązków uczniów oraz praw dziecka. 
wrzesień 2022 r. • wychowawcy klas 

2. 
Wdrażanie wszystkich uczniów do przestrzegania 

Statutu oraz obowiązujących w szkole regulaminów.  
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

3. 
Wdrażanie wszystkich uczniów do poszanowania 

praw człowieka . 
rok szkolny 2022/23 • nauczyciele 

4.  Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• wicedyrektor 

• nauczyciele 

• Straż Pożarna 

 

 

ZADANIE 3:  Zacieśnienie współpracy nauczycieli z rodzicami w procesie wychowawczym.  

 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 
Organizowanie ogólnych i klasowych spotkań 

z rodzicami. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• wychowawcy klas 

• nauczyciele 

2. Kontynuacja Dni Otwartych dla rodziców. 

17 listopada 2022 

23 marca 2023 

  

• dyrektor 

• nauczyciele 

3. 
Realizacja szkoleń dla rodziców według planu 

pedagogizacji rodziców. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• wychowawcy klas 

• pedagog 

4. 
Udział rodziców w imprezach, uroczystościach 

klasowych i szkolnych. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• wychowawcy klas 

• Rada Rodziców 

5. 
Wzmacnianie roli Rady Rodziców w podejmowaniu 

decyzji mających wpływ na działalność szkoły. 
rok szkolny 2022/23 

• Dyrektor 

• wychowawcy 

• Rada Rodziców 

 

ZADANIE 4: Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami środowiskowymi wpływa                     

                        na rozwój szkoły i jej uczniów. 

Lp. DZIAŁANIA TERMIN 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

1. 

Współpraca z Urzędem Gminy w Tokarni, 

Starostwem Powiatowym w Myślenicach, Urzędem 

Marszałkowskim w Krakowie oraz Kuratorium 

Oświaty w Krakowie. 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

2. 
Współpraca ze szkołami podstawowymi, szkołami 

ponadpodstawowymi, szkołami wyższymi. 
rok szkolny 2022/23 

• dyrektor 

• nauczyciele 
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3. 

Współpraca z instytucjami, takimi jak:  

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

• Przedszkole Samorządowe w Tokarni, 

• GOKiS w Tokarni, 

• MDKiS w Myślenicach, 

• Międzyszkolny Ośrodek Sportu                                       

w Myślenicach , 

• Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,        

w Krakowie oraz inne Ośrodki Doskonalenia 

Nauczycieli, 

• Instytut Prymasowski Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego w Warszawie, 

• Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach, 

• Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna                

w Myślenicach, 

• Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, 

• Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, 

• Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Laskach koło 

Warszawy filia w Rabce – Zdroju Szkoła Specjalna 

dla Dzieci Niewidomych im. św. Teresy. 

• Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w 

Myślenicach 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

4. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Myślenicach oraz ze Specjalistyczną 

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  

w Skawinie. 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

• pedagog 

5. 

Współpraca z: 

• Powiatową Komendą Policji, 

• Powiatową Komendą Straży Pożarnej, 

jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie 

Tokarnia. 

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

6. Współpraca z parafiami gminy Tokarnia rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

7. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, takimi 

jak: 

• Lokalna Grupa Działania „Turystyczna Podkowa”, 

• Stowarzyszenie „Jesienny Liść”, 

• Koło Gospodyń Wiejskich, 

• Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych                            

w Krzczonowie, 

• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, 

• Radio AIN KARIM w Skomielnej Czarnej, 

• OREW w Myślenicach, 
• „Reba” Organizacja Odzysku S.A. 
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

rok szkolny 2022/23 
• dyrektor 

• nauczyciele 

 



Plan pracy szkoły – rok szkolny 2022/2023 

                          Szkoła Podstawowa Nr1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni  
 

 

9 

 

II. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 
 

1. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 
 

Lp. 
RODZAJ 

UROCZYSTOŚCI 
FORMA 

OSOBA  

ODPOWIEDZIALNA 
TERMIN 

1. 
Rozpoczęcie roku 

szkolnego 2020/21 

• Msza św. 

• spotkanie uczniów  

z wychowawcami klas 

• dyrektor 

• wychowawcy 
01.09.2022 r. 

2. 
Wybory opiekunów 

SU. 
• wybory 

• opiekunowie SU z ub. 

roku szkolnego  
wrzesień 2022 r. 

3. Wybory zarząd SU. • wybory • opiekunowie SU wrzesień 2022 r. 

4. 

Uroczystość 

upamiętniająca 

pacyfikację Zawadki. 

• Msza święta na Zawadce. 

• Część artystyczna. 

• opiekunowie pocztów 

sztandarowych 
wrzesień 2022 r. 

5. 
Europejski Dzień 

Języków. 

• konkurs wiedzy o krajach 

europejskich   

• zespół nauczycieli 

języków obcych 

październik 

2022 r. 

6. 

Akademia z okazji 

Dnia Edukacji 

Narodowej 

• akademia 

• Msza św. 

• wychowawca                               

klasy III   

• SU 

13 października 

2022 r. 

7. 
Ślubowanie klas 

pierwszych. 

• akademia 

• wspólny poczęstunek                              

z rodzicami 

• dyrektor 

• wychowawcy klas I                          

październik 

2022 r. 

8. 
Dzień Wszystkich 

Świętych. 

• gazetka szkolna  

• wyjście na cmentarz 

• wychowawcy klas 

• SU 

 

listopad 2022 r. 

9. 

Akademia z okazji 

rocznicy Odzyskania 

przez Polskę 

Niepodległości. 

• akademia 

• wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych 

• wychowawcy 

klas Va, Vb 

10 listopada 

2022 r. 

10. 
Wieczór wróżb 

andrzejkowych. 
• dyskoteka, wróżby 

• opiekunowie SU 

• wychowawcy klas I-

III, IV-V, VI - VIII 

listopad 2022 r. 

11. „Wieczór Bajek” 

• wspólne czytanie i oglądanie 

bajek przez uczniów klas I –

III  

• kolacja, leżakowanie  

• opiekunowie SU 

• wychowawcy klas I-

III, 

    2 grudzień  

    2022 r.  

12. Mikołajki. 
• spotkanie ze św. Mikołajem 

• wyjazdy do kina, teatru 

• wychowawcy klas  

• SU 
grudzień 2022 r. 

13. 

Akademia z okazji 

Świąt Bożego 

Narodzenia. 

• spotkanie opłatkowe 

• konkurs na stroik świąteczny              

• wspólne śpiewanie kolęd  

• akademia, dekoracje 

świąteczne  

• opiekunowie SU 

• dyrektor 

• wychowawca klasy  

VI a 

22 grudzień 

2022 r. 

14. 

Święto Patrona 

Szkoły „Dzień 

Patrona - Dniem 

Rodzinnego 

Kolędowania” 

• rodzinne kolędowanie 

• konkurs plastyczny 

• konkurs wiedzy o Patronie 

• uroczysta akademia 

• dyrektor  

• wychowawca klasy VI 

b  

styczeń 2023 r.  
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15. 
Bal karnawałowo-

walentynkowy 

• bal przebierańców dla klas  

I-III 

• dyskoteka klas IV-V  

 i VI - VIII   

• wychowawcy 

• opiekunowie SU  

styczeń/luty 

2023 r. 

16. 

Walentynkowy 

turniej par 

siatkarskich. 

• turniej par mieszanych 

• poczta walentynkowa 

• nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

• opiekunowie SU 

luty 2023 r. 

17. Targi Edukacyjne. • Targi Edukacyjne. 

• wychowawca klasy 

VIII  

• dyrektor  

15 marzec  

2023 r. 

18. Święta Wielkanocne 

• akademia 

• udział pocztów 

sztandarowych w rezurekcji 

• opiekunowie SU 

• dyrektor 

• wychowawca klasy 

VII  

• opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

5 kwiecień  

2023 r. 

19. Dzień Ziemi • gazetka 

• SU 

• nauczyciel przyrody                                  

i biologii  

kwiecień 2023 r. 

20. 
Rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. 

• prezentacje 

• filmy i programy edukacyjne 

• wiersze i piosenki 

patriotyczne 

• teksty historyczne 

• wychowawcy klas IV 
kwiecień/maj 

2023 r. 

21. 

Zlot Szkół im. ks. 

kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

• pielgrzymka na Jasną Górę 

• opiekunowie SU 

• opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

maj 2023 r. 

22. Dzień Matki. 

• życzenia 

• wiersze i piosenki 

• laurki 

 

• wychowawca klasy II 

• wychowawcy klas I-II 

26 maj 2023 r. 

23. 

Dzień Dziecka klas 

I-IV 

 

 

 

 

 

Dzień Sportu klas V 

– VIII 

  

• zawody i zabawy sportowe 

 

• gry i zabawy  

• opiekunowie SU 

• nauczyciele WF 

• wychowawcy klas 

1 czerwiec  

2023 r. 

 

 

 

 

 

22 czerwiec 

2023 r.  

24. 

Uroczyste 

zakończenie roku 

szkolnego. 

• akademia 

• ceremonia przekazania 

sztandaru klasie VII 

• ślubowanie pocztu 

sztandarowego 

• wręczenie nagród uczniom 

• wychowawcy klas 

VIII  

• opiekunowie SU 

• opiekunowie pocztu 

sztandarowego 

23 czerwca 

2023 r. 
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2. TERMINY KLASYFIKACYJNYCH I PLENARNYCH ZEBRAŃ 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

 

1. 16 stycznia 2023 r. 
Klasyfikacja uczniów za I okres roku szkolnego 2022/23 oraz 

podsumowanie pracy szkoły w I okresie roku szk. 2022/23 

2.  15 czerwca 2023 r. Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 2022/23 

3. 22 czerwca 2023 r. Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/23 

 

3. KLASYFIKACJA - TERMINY  

 

1. 16.12.2022 r. 
Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych na I okres roku szkolnego 2022/23 

2. 15.05.2023 r. 
Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych 

ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2022/23. 

3. 01.06.2023 r. 
Powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych 

ocenach na koniec roku szkolnego 2022/23. 

 

4. TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
 
Lp. DATA TEMATYKA PROWADZĄCY 

1.  

► Przedstawienie rodzicom organizację roku szkolnego 

2021/22.– kalendarz roku szkolnego, kalendarz 

uroczystości i imprez szkolnych, terminarz spotkań  

z rodzicami, plan wycieczek szkolnych; 

► Zapoznanie ze Statutem i Regulaminami szkolnymi; 

przypomnienie zasad kontroli frekwencji, 

usprawiedliwiania nieobecności; 

► Przekazanie informacji o wymaganiach edukacyjnych                                   

z poszczególnych przedmiotów. Zapoznano z WSO; 

► Przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców, 

ustalenie wysokości składki RR; 

► Przedstawienie informacji nt. egzaminu ósmoklasisty 

► Przedstawienie do opinii dodatkowych dni wolnych  

w roku szkolnym 2022/23; 

dyrektor 

wychowawcy 

2  

► Zebranie ogólne – szkolenie dla rodziców. 

► Analiza wyników klasyfikacji semestralnej: oceny, 

postępy w nauce, zachowanie, frekwencja; 

► Omówienie wyników próbnego egzaminu 

ósmoklasisty. 

► Procedury i tryb przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty w 2023 r.  

 

wychowawcy 

3  

► Analiza osiągnięć uczniów: oceny, postępy w nauce, 

frekwencja, zachowanie; 

► Podsumowanie roku szkolnego 2022/23 - informacja  

o proponowanych ocenach rocznych. 

wychowawcy 

4 

 ► Dni Otwarte dla rodziców – dyżur wszystkich 

nauczycieli w szkole w godz. 15.30 – 17.30 w 

listopadzie i marcu 

wszyscy 

nauczyciele 
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5. PLAN WYCIECZEK KLASOWYCH  

 

Z powodu panującego zagrożenia pandemicznego trudno jest zaplanować 

wycieczki klasowe. Jeśli się odbędą, zostaną uwzględnione w sprawozdaniu. 
 

Lp. KLASA 
KIEROWNIK 

WYCIECZKI 
MIEJSCE, CEL WYCIECZKI 

TERMIN 

WYCIECZKI 

1. 1 A 
Jolanta 

Kiełtyka 
  

2. 1 B 
Anna 

Paździor 
  

3. 2 A 
Krystyna 

Romaniak 
  

4. 2 B 
Marzena 

Hobot 
  

5. 3 
Małgorzata 

Majerek 
  

6. 4 
Anna 

Pasiowiec 
  

7. 5A Agata Sępiak   

8. 5B 
Monika 

Sobala 
  

9. 6A 
Beata 

Kiełbowicz 
  

10. 6B Anna Bobeł    

11. 7 Anna Sum   

12. 8A Irena Hobot   

13. 8B 
Ryszarda 

Gaździcka 
  

Plan pracy szkoły został zatwierdzony w dniu 15 września 2022 roku Uchwałą Nr 7/21/22 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Prymasa Tysiąclecia w Tokarni w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok 2022/23. 


